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چکیده
اماکن و اموال فرهنگی منحصربهفرر موورو س زررنمفن فینر فن س ام ریا زفازر هرا
یهو زان ازرائفل س معرض نابو قراس گرف هانی .برا نرابو امروال فرهنگری ساب ری برفن
گذش ه حال و آینیه و به تعبفر هوی تاسیخی ان برفن مریسو  .س چنرفن اوارا،ی تعراسض
مفان اروست ها ونگی ان زویی و حفظ مواسیث فرهنگی برا ننلها آینیه کشروسها سا برا
اهیاف م عاسای سوبهسو میزان  .ان طرف یگر و س واعف فعیی ایرن زرلال ازازری م رر
شیه که سژیم حقوق بفن المیل تا چه حی قا س به حمای و محافظ منازب ان امروال فرهنگری
س نمان اشغال از عماس و منان،ات منیحانه از  .این منئیه با تووه به وظففی ذاتری زرانمان
یوننکو س حمای ان اموال و مواسیث فرهنگی کشوسها و با پرذیر ،وروی فینر فن س ایرن
زانمان ان اهمف بفش ر برخوس اس میشو  .اناینسو این نوش اس برر آن ازر ترا برا تووره بره
منان،ات و اقیامات تروسین ی سخ ا ه س فینر فن ،یفره امروال و مفرراه فرهنگری و اقریامات
،امیانه و خاسج ان اروست نظامی ازرائفل س تخریرب ایرن مفرراه بره برسزری نقرا زرانمان
یوننکو و قوانفن بفنالمییی س ویوگفر یا کاها آثاس مخرب این اقیامات اه مام وسن .
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مقدمه
هیف قراس ا ن تخریب و غاست اموال فرهنگی 1س وریان سگفر ها منیحانه چه به،نروان
النمی شرایط اا راس ونگ و چه به،نوان اقیامات ،می برهخرو خرو تاسیخهرها بر
طوالنی اس ؛ تخریب 2و تاساج ک ابخانهها و مفرراه فرهنگری 3ایرران توزرط ازرکنیس مقریونی
تخریب ک ابخانه ها یونان س ازکنیسیه و زونانین بفا ان چهاسصیهزاس ویی ک اب ( 642بعری
ان مفال ) غاست و چپاول قن ن نفه س خالل چهاسمفن ونگ صیفبی تخریب زمرقنی توزرط
چنگفزخان (نژنی منا  )219 :1390تخریبها صوست گرف ه س اواخر قرن هفیهم و اوایرل
قرن هجیهم توزط ناپیئون بناپاست و تخریب و غراست آثراس هنرر طری ونرگ وهرانی وم و
نمونهها فراوان تاسیخی یگر ان تخریب و نابو زان یا بره تعبفرر تروسینرم فرهنگری ا امره
اش ه از  .س واقع فروپاشی نظم مووو به لفل وقوع ونرگ امراکن و امروال فرهنگری سا س
واعف ویژۀ آزفبپذیر قراس می هی که این امر بهطوس من قفم به تیوین هنجاسها حقروقی
س معاهیات م عی و همهنفن به سزمف شناخ ن ،ام بنفاس ان اصول س حقوق برفنالمییری
،رفی منجر شیه از  .با ووو این تخریب و تیفرات امروال فرهنگری برهناچراس ان ویژگریهرا
فراگفر سگفر ها منیحانه ،ییسغم حمای ها م عی معاهیات و زانمانهرا برفنالمییری
از  .س اغیب شرایط اا راس ونگ اروستهرا و اق ورائات ونرگ برر حفرظ آثراس و امروال
فرهنگی مقیم می شو اما هنجاسها س حال ظهوس و ،واطف و تمایالت وامعی وهرانی نرو،ی
اش فاق فزاینیه سا ننب به حفظ آثاس فرهنگی برا ننلها آینیه به،نوان مفراه فرهنگی نوع
بشر نشان می هی .س چنفن بن ر این پرزاها م ر مریشرو کره کشروسها چگونره ایرن
اهیاف بهظاهر م وا و غفرقابل تیففق سا تعا ل میبخشنی و تا چه حری وارعف کنرونی سژیرم
حقوقی و قانونی بفن المییی قا س به تنهفل واکنشی شاین ه به حفرظ امراکن و امروال فرهنگری
طی اشغال از عماس ونگ یا سگفر ها منریحانه ازر و اینکره فینر فن برا ،وروی س
زانمان ،یمی فرهنگی و آمونشی زانمان میل تا چه حی میتوانی به احقاق حق خو مبنریبرر
ز رزی محافظ و از ر ا اموال و مفراه فرهنگی خو اقیام کنی؟ س این مقاله فرض بر آن
از که اوالً تخریب مفراه فرهنگی اسا مشخصههرایی ازر کره آن سا مریتروان بره،نروان
پاکنان قومی و ننلن ایی فرهنگی فین فنفان شناخ ؛ ثانفاً با ،ووی فین فن س زرانمان
،یمی فرهنگی و آمونشری زرانمان میرل ساه بررا ت بفر و احقراق حرق س اخرل و ،رصری
بفن المییی فراهم شیه از ؛ ثال اً تخریب مفراه فرهنگی توزط ازرائفل و اشخاص و ول هرا
یگر ان مظاهر باسن ورائم ونگری و ونایر ،یفره بشرر ازر  .ایرن نوشر اس برهمنظروس تفنرفر
1. Cultural Property
2. Destruction
3. Cultural Heritage
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پرزا ها مزبوس اب یا به تعریف مفهروم مفرراه فرهنگری و ترزرفم چگرونگی حمایر حقروق
بفنالمیل ان این مفراه فرهنگی میپر ان و زپ با تشریح مفهوم ژنوزفی فرهنگی بهطوس ،رام
و برسزی آن به طوس خاص س موس فین فن به منئیی ،ووی این کشوس س زانمان یوننرکو و
آثاس آن س حفظ و حراز ان مفراه فرهنگی میپر ان .

تعریف میراث فرهنگی
،هینامی  1972یوننکو س خصوص مفراه فرهنگی و طبفعی وهان (،هینامی مفرراه وهرانی)
س موس مفراه فرهنگی ا،الم اش ه از که مفراه فرهنگی شامل آثاس معماس مجنمهزان
یا نقاشی س بناها ،وامل و بناهایی که ونبی باز انی اسنی ک فبههرا غاسهرا مجمو،ره بناهرا
مجزا یا مج مع که ان نظر معماس منحصرربه فر نری یرا بنر گی و موقرع آنهرا س یرۀ منظررۀ
طبفعی به لحاظ تاسیخی هنر و ،یمی آنها سا اسا اسن وهانی از نایی کرر ه و همهنرفن
آثاس اننان یا آثاس که توأماً توزط اننان و طبفع ایجا شیه از میباشی.
بهطوس خالصه می توان گف که مفراه فرهنگی ،باست از ان تمامی آثاس امروال و اشرفا
بااسن ان بقایا تاسیخی فرهنگی و مذهبی گذش گان و ز ها ان آثاس فرهنگی تاسیخ بازر ان
که اسن خو سا ان نمانها گذش ه حفظ کر هانی ).(Ahmadi, 2013: 392
آثاس فرهنگی ینی تاسیخی اسا پفامها معنو ان گذش گانانی که زن ها بازر انی سا
امرونه بهصوست ننیه منعک میکننری ) .(Ahmadi, 2013: 391س مرا ۀ  1کنواننرفون 1954
الهه اموال فرهنگی اینچنفن تعریف شیه از « :اموال منقول یرا غفرمنقرولی کره اسا اسن
واال مفراه فرهنگی برا هر قومانی .»...همهنفن تعاسیف م فاوتی ان اموال فرهنگی اسائه شریه
از که به اشفا فرهنگیا م ل مونهها و مناوی و کیفناها و زرایر آثراس هنرر تراسیخی و
معماس اشاسه اسنی (نژنی منا  .)32-33 :1389یکی یگر ان ازنا که برهصروست خراص
اموال فرهنگی سا تعریف کر ه «،هینامی  1970یوننکو ساوع به اتخراذ تریابفر بررا ممنروع
کر ن و ویوگفر ان وسو و صیوس ان قال مالکف غفرقانونی اموال فرهنگی» از  .برازاس بنری
«الف» ما ۀ  1آن اموال فرهنگی اموالی از که «ا،م ان مذهبی یا غفرمرذهبی برهوزرفیی هرر
ول اهمف آنها ان نظر باز ان شنازی ماقبل تاسیخ تاسیخی ا بی هنر یرا ،یمری مشرخ
شیه »...باشی؛ بنابراین کنواننفون مذکوس زه شرط مال بو ن اهمف بازر انشنازری و تيیفری
اهمف س ول سا الزامی انن ه از (آس پوس  .)199:1390م ابق مرا ۀ ، 2هینامری 2003
یوننکو س خصوص حراز ان مفراه فرهنگی غفرما انواع مصا یق مفراه فرهنگی ،باستانی
ان :مناطق و اماکن تاسیخی بناها و مقبرهها تاسیخی اماکن مقیس مفرراه فرهنگری نیرر آب
مونه ها مفراه فرهنگری منقرول صرنایع زر ی نبران زرن هرا شرفاهی آ اب و سزروم و
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ا ،قا ات مونیۀ و موزرفقی طرب زرن ی لهجره و منرابقات و بران هرا زرن ی (حنرفنی
اکبرنژا  .)250:1390همهنفن موا  1و  2کنواننفون  1972حمای مفراه فرهنگی و طبفعی
وهان تعاسیف قفقی ان مفراه فرهنگی سا اسائه کر هانی (برا سان بزان .)271 :1390

حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بینالملل
یکی ان نخن فن تال ها سزمی س نمفنی تیوین مقرسات حاکم بر سف راس نفروهرا نظرامی س
خاک شمن س موس حفظ مفراه فرهنگی « ز وسالعملها استا ایاالت م حریه س مفریان
ونگ» به زال  1863برمیگر که به کری لفبرر 1معرروف ازر (نژنری مرنا .)221:1390
ا،المفی بروکنل زال  1876برا محافظ ان آثاس تاسیخی س برابر آزفب ،مری نفرز ان اولرفن
ازررنا بررفنالمییرری س نمفنرری حمایرر ان امرروال فرهنگرری ازرر (.)Ascherson, 2005: 19
کنواننفونها اول و وم الهه س زال  1899و  1907به این مواوع اشاسه کر ه بو نی کره س
نمان محاصره و بمباسانها ت مام اقیامات اروس برا ،یم تخریب و بمباسان زاخ مانهایی که
به مذهب هنر ،یم اخ صاص ا ه شریه و همهنرفن یا بو هرا تراسیخی سصروستیکره بررا
اهیاف نظامی از فا ه نمیشو تا حی ممکن بایی لحراظ شرو (.)Driver, 2000: 3کنواننرفون
 1907الهه مربوط به بمباسان نفرو سیایی س نمان ونگ نفرز مقرساتری سبراسۀ محافظر ان
اموال فرهنگی سا س بر اس (نژنی منا  .)222:1390ماهف قفق اهریاف نظرامی س معاهریه
تعففن نشیه اما به طوس کیری پذیرف ره شریه ازر کره اگرر تخریرب امروال فرهنگری برازراس
اروستها نظامی و سزفین به هیف صوست گرف ه باشی قابلاغمراض ازر ( Okeefe, 2006:
 .)25این معاهیه همهنفن اولفن منئولف ها یرۀ قریست اشرغالگر بررا محافظر ان امروال
فرهنگی به ،نوان یۀ اسایی شخصی و ممانع ان تصرف تخریب و آزفب ،می به مقبرههرا
تاسیخی و آثاس هنر و ،یمی سا م ر کر ه از (.)Okeefe, 2006: 31
برخی ازنا چنیوانبه م ل مقیمری مر ن زرنی پفمران «سوسیر » 2کره س زرال  1935س
واشنگ ن منعقی شی و به طوس کامل بره محافظر ان امروال فرهنگری اخ صراص اس و س تمرام
قیمرو زرنمفن طرففن نفز قابل ا،مال از محافظ ان مفراه فرهنگی سا برا آمون هنرر و
،یم به ووانان الزامی شمر ه و مفرراه فرهنگری سا گنجفنری مشر رک همری میر هرا وهران
پنیاش ه از ( .)Vrdoljak, 2007: 385همهنفن ا،المفی  1939حمای ان زاخ اسها تاسیخی
و کاسها هنر س نمان ونگ که طر ناتمام همکاس ها فکر س نمان وامعی میل برو ان
این ز از ( .)Vrdoljak, 2007: 381س پی تخریبها ،ظفم ناشی ان ونرگ وهرانی وم
1. Liber Code
2. Roerich Pact
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وامعی بفنالمییی س زال  1954کنواننفون الهه سا بررا حفرظ مفرراه فرهنگری س وریران
نبر ها منیحانه تیوین کر و بعیها توزط و پروتکل آن سا توزعه ا  .نگر ،میۀ معاهریه
س خصوص نفان به حفظ اموال فرهنگی 1س طول نبر ها بو ه از ( .)Stone, 2016: 18م رابق
ما ۀ  )2(4کنواننفون  1954الهه تعهی به اح رام و پرهفز ان ا،مال خشون آمفز ننب به اموال
فرهنگی ان زو ول ها تنها س مواس اروست نظامی ممکن از نا ییه گرف ه شو  .تعهی بره
اح رام گذاش ن به اموال فرهنگی س صوست ا،الم ونگ یا هرر گونره سگفرر منریحانی یگرر
(ما ۀ  )18چه نها اخیی و چه نها بفنالمییی باشی ا،مال مریشرو (مرا ۀ Thomas, ( .)19
 .)2س پروتکل اول آن حمای ان اموال فرهنگی سج شیه و ما ۀ  1آن بره تعریرف ایرن امروال
پر اخ ه از  .این ما ه زه ز ه ان اموال سا موس حمای قراس می هی؛ ز ی اول اموال منقول
و غفرمنقولی از که برا هر می ی اسن مفراه فرهنگی اس م ل زاخ مانها و ک رابهرا و
آثاس هنر اسنشمنی .ز ی وم بناهایی از که س آنها اموال منقول فرهنگی حفرظ و نمرایا
ا ه میشونی م ل مونهها و ک ابخانه ها؛ و ز ی زوم مراکز از که تعریا نیرا ان امروال
فرهنگی سا س خو وا ا ه از (نژنی منا  .)39-40 :1389کنواننفون الزامراً یریگاهی
بفنالمییی گرا به اموال فرهنگی اس با این بفان که آزفب به اموال فرهنگی م عیق به هر فر
س فرهنگ وهان
به معنا آزفب به مفراه فرهنگی همی افرا محنوب میشو نیرا هر فر
نقا اس و بنابراین بایی ان حفظ و حمای بفن المییی برخوس اس باشی .با از نباط ان ایرن اصرل
کنواننفون سف اس اح رامآمفز به مفراه فرهنگی سا توزط هر و طرف سگفر با محریو کرر ن
هر اقیامی فراهم میآوس بهوز آنهه توزط «اروست نظرامی» اوبراس تیقری شریه و موورب
آزفب ب ه اموال و مفراه فرهنگی خواهی شی .به همفن نحو کشوسها طرف سگفر بایری ان هرر
غاست تاساج یا تخریب مفراه فرهنگی او ناب وسننی (ما ۀ 4کنواننفون)2.
گونه ن
پروتکل اول س زال  1954اموا شی و ان  7آگوز  1956نفز به اورا سآمری .پروتکرل وم
کنواننفون الهه س زال  1999امورا و س  9مراسس  2004اورایری شری .ایرن کنواننرفون ان
س سگفر ها نظامی اخیی و بفنالمییری
معاهیات اولفه م فاوت از نیرا بهصوست مشخ
کاسبر اس و تال می کنی ترا آزر انی حمایر ان امروال فرهنگری س مخاصرمات منریحانه سا
افزایا هی ( )Okeefe, 2006: 246هرچنی 127کشوس کنواننفون  1954سا تصویب کر هانری3
و  4104و  568کشوس بهترتفب پروتکل اول و پروتکل وم سا که س واقع واکنشی بره سخریا ها
)1. Cultural Property Protection (CPP
2. Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. 1954.
=http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637 &URL_DO=DO_TOPIC&URL _SECTION
201.html (accessed April 7, 2007).
3.
https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp
_viewStates=XPages_NORMStates
Parties&xp_treatySelected=400(14 August 2016).
)4. http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15391&language=E&order=alpha(14 august 2016
)5. http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=15207&language=E&order=alpha(14 august 2016
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یوگنالو زابق و ونگ ایران و ،راق بو اموا کر هانی اما کشوسهایی م ل ایراالت م حریه س
زال  2009و آن هم س اثر فشاسها واس آمیه ان طرف انجمن میی زپر آبی 1ایرن کنواننرفون
سا تصویب کر ه ( )Stone, 2016: 18و بری انفا هم صرفاً آن سا اموا کرر ه ازر و هنرون تعریا
ک فر ان کشوسها بیان میحق نشیه انی که این امر مووب توعفف کنواننفون شیه ازر  .مرا ۀ
 27ا،المفی وهانی حقوق بشر نفز مقرس می اس که هر ک حق اس آنا انه س ننیگی فرهنگی
وامعه شرک کنی و ان هنرها م م ع شو که حق بهررهمنری ان هنرر س معنرا ،رام مفرراه
فرهنگی سا نفز س برمیگفر  .ما ۀ  15مف اق حقوق اق صا و او ما،ی  1966هم حق شرک
س ننیگی فرهنگی سا مقررس کرر ه ازر (ذاکرحنرفن ، .)142:1390رالوهبرر توافقنامرههرا
بفن المییی یا شیه و کنواننفون وهرانی نفرز حراو مقرساتری س خصروص حمایر ان امروال
فرهنگی از  .1 :کنواننرفون  1970یوننرکو سبراسۀ شرفوههرا ویروگفر ان وسو و خرروج
غفرقانونی و نفز ان قال مالکف غفرقانونی اموال فرهنگری؛  .2کنواننرفون  1972یوننرکو بررا
حمای ر و محافظ ر ان مفررراه فرهنگرری و طبفعرری وهررانی (نژنرری مررنا .)82-83 :1389
کنواننفون  1995ملزنی بفن المییی م حیالشکل کر ن حقوق خصوصی نفز بفرانگر اصرولی س
وه توزعی تیسیجی اصل همکاس بفن المییری س قیمررو مبراسنه برا تخریرب و نرابو امروال
فرهنگی از (بفگنا ه  .)30 :1391ورمانگاس تخریب و نابو زان اموال فرهنگی مرذهبی
و تاسیخی س موا  7و  8ازازنامی 1998سم هم هرچنی بهصوست م یق صوست پذیرف ره ازر
(وعفررر  .)233:1391س خصرروص امرروال فرهنگرری نیررر آب نفررز یوننررکو س زررال 2001
،هینامها سا با ،نوان «حمای ان اموال فرهنگی نیر آب» س وه حمایر ان امروال فرهنگری
نیر آب به ،نوان یۀ منفع م عیق به بشری س سیاها مقررس کرر  .نابو زران مجنرمههرا
بو ا بامفان توزط طالبان 2و غاست مونۀ بغیا  3به حنازف وهانی س نمفنی تخریب ،مری
مفراه فرهنگی منجر شی و زانمان یوننکو برا اتخاذ تیابفر النم ا،المفی زال  2003سا صرا س
کر که ان ازنا مع بر س حمای ان اموال فرهنگی از  .س مرا ۀ  1ایرن ا،المفره بره اهمفر
ان قال بناها تاسیخی و اماکن به ننلها آینیه و نفز به تعهیات وامعی بفنالمییی برا مباسنه
با تخریب ،می س هر شکل آن اشاسه شیه از تا مفراه فرهنگی به ننلها بعری من قرل
شو ( .)Vrdoljak, 2007: 389ما ۀ ، 2هینامی  2003یوننکو س خصروص حرازر ان مفرراه
1. National Association of Blue Shield

 . 2برا م العه بفش ر س استباط با تخریب مجنمه ها بو ا سووع شو به :تئو وس ووسکو پولوس «ونایات بر ای
فرهنگ:حمای ان آثاس تاسیخی» ترومه ابراهفم بفگ نا ه زالنامه ایرانی حقوق بفن المیل وت بفقی
چهاسم .61-37 1387
 .3شوسا امنف با صیوس ق عنامه  1483س زال  2003ان کیفه ول ها ،وو زانمان میل خواز تا تیابفر النم
برا ،و ت ا موال فرهنگی من قل شیه ان مونه میی ک ابخانه میی و زایر اماکن ،راق به نها ها ذیصال
،راقی اتخاذ شو .
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فرهنگی نامیموس(1ذاکر حنفن  )132:1390و موا  8 7و  9ا،المفری  2005تنروع فرهنگری
یوننکو بهخصوص ما ۀ  7و بنی  13ز وس کاس آن (فرای موالن  )151:1395و موا  11و31
ا،المفی  13زپ امبر  2007مجمع ،مومی برا حمای ان فرهنگ و مفراه بومفان (سنجبریران
و زعفی  )924:1395همگی محافظ ان همی اشکال مفراه فرهنگی سا به،نوان شاهی تجربی
آمال بشر به ننلها آینیه و ان قال و محافظ ان آن اروس شمر هانی.

ژنوسیدِ فرهنگی
ننلکشی 2فرهنگی ا،مال ،می صوستگرف ه با هیف ویوگفر ان فعالف ا،وا یرۀ گرروه
س از فا ه ان نبان خو ،مل به ین خو و یا انجام فعالفر هرا فرهنگری یرۀ گرروه ازر .
نابو زان فرهنگی س تعریف بهکاسبر هشیه ان ننلکشی س ازازنامه قراس نمیگفر مگر اینکه
این ،مل یکی ان پنج ،مل ممنوع باشی و با هیف موس نفان انجام گرف ه باشری .برهطروس مشرابه
نین بومکشی 3ا،مالی از که با هیف مخ ل کر ن یا ان بفن برر ن بومگران س یرۀ من قری
خاص با حمالت بر محفط نین انجام گفر که این ،مل س تعریف ننلکشی گنجانیه نشریه
از و ننلکشی بهشماس نمیآیی مگر اینکه این حمالت س استباط با یکی ان پنج ،مل ممنروع
با هیف النم صوست گرف ه باشی 4.ازازاً« :ژنوزفیِ فرهنگی چفز فراتر ان حمیه به مللفرههرا
ففزیکی یا بفولوژیکی گروهی افرا از و س پی ان بفن بر ن اصول و سزوم وزفع آن از  .این
کاس به طرق مخ یفی انجام مریشرو و اغیرب شرامل مننروخ کرر ن نبران یرۀ گرروه ایجرا
محیو ی هایی س خصوص آ اب و سزوم زن ی آنان نابو کر ن یا ان بفن بر ن اصول و مقاصی
مذهبی آناس و اذی سوحانفان و حمیره و تعررض بره انییشرمنیان و ا،ورا فرهنگنر انهرا و
انشگاههاز  .مللفهها و نمو ها ژنوزفیِ فرهنگی نمانی آشرکاس مریشرونی کره فعالفر هرا
هنر ا بی و فرهنگی محیو یا غفرقانونی ا،الم شیه و گنجفنهها میی ک ابخانهها آسشفوها
مونهها مصنو،ات و گالر ها هنر تخریبشیه یا مصا سه میگر نی» .ژنوزرفیِ فرهنگری کره
همهنفن به معانی «نژا کشی» «وامعهکشی» و «فرهنگن ایی» از به طرق مخ یرف بررا
ز فابی به همان اهیاف ق ل،ام ففزیکی بهکاس میسو ( .)Negri, 2013: 2تخریب ،می اموال
فرهنگی ،نصر سوانی برا نابو زان فرهنگی و ننلکشی فرهنگی از  .و ماه پر ان صریوس
سأ ا گاه نوسنبرگ مجمع ،مومی زانمان میل ق عنامری ونایر ننرلکشری سا بره تصرویب
 .1این ،هینامه ان زال  2006النماالورا شیه از
 .2ننلکشی برگرف ه ان واژۀ یونانی « »Genosبه معنی نژا یا قبفیه و واژۀ التفن « »Cidبه معنی کش ن از
بنابراین معنی لغو اص ال « »Geno Cideکش ن گروهی ان مر م م حی یۀ قبفیه قوم یا نژا از .
3. Ecocide
4. Amnesty International The International Criminal Court , Fact sheet 3 , Prosecuting the crime of
genocide.
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سزانی .کنواننفون ننلکشی نشان می هی که پفانوی اولفه شامل تخریب زفن ماتفۀ آثاس
تاسیخی یا مذهبی یا انحراف آنها به از فا ۀ بفگانه یا تخریرب یرا پراکنریگی ازرنا یرا اشرفا
تاسیخی هنر یا ،القی مذهبی و لوانم وانبی مذهبی س تعریف ننلکشی از  .یکی ان شعب
ا گاه بفن المییی کففر یوگنالو زابق س پرونیۀ «کرز ف » بهطوس مشرابهی نظرر ا و برا
اشاسه به صیوس تصمفمات و بفانفره هرایی کره برخری ان انرواع اقریامات نرابو کننریۀ فرهنگری و
غفرففزیکی هماننی پاکنان قومی سا س تعریف ژنوزفی واس کر هانی ا،الم کر  « :ا گاه ان ایرن
منئیه آگاهی اس که کنواننفون سا بایی با تووه به اصل قانونی برو ن وررم و مجرانات تفنرفر
کر  .بنابراین س ،فن حالی که به پفشرف ها اخفر س این حونه اذ،ان اس اما مع قری ازر
که حقوق بفن المیل ،رفی تعریف ژنوزایی سا به آن ز ه ان ا،مالی محیو میکنی که به نابو
ففزیکی یا بفولوژیکی تمام یا بخشی ان ا،وا گروه میانجامی .اناینسو حمیی تجاونکاسانها کره
صرفاً ،یفه مشخصهها فرهنگی و او ما،ی یۀ گروه بشر و بهمنظروس ان برفن برر ن ،ناصرر
ایجا کننیۀ هوی خاص آن گروه م مایز ان یگر ا،وا وامعه صوست میگفر تحر تعریرف
ژنوزایی قراس نخواهی گرف  .با ووو این ا گاه خاطرنشران مری زران کره نرابو ففزیکری و
بفولوژیکی اغیب با حمیه بر اموال فرهنگی و مذهبی و نفز نما ها گروه موس تجاون همراه از .
این حمالت قانوناً میتواننی به،نوان لفل و میسکی برا اثبات قصری نابو زران ففزیکری یرۀ
گروه س نظر گرف ه شونی .لذا شعبه ا گاه س این پرونیه نابو مناوی و خانههرا م عیرق
به ا،وا این گروه سا به ،نوان لفیی برا ووو قصی و نف نابو این گروه م مح نظرر قرراس
می هی» (سوز ایی .)55 :1390
با ایجا ول ها میسن س قرون اخفر ول هایی پا به ،رصی ووو گذاش نی کره ان لحراظ
قومی و میی همگونی نیاش نی و به اص ال چنیقومف ی بو نی .این ول ها سصی ایجا و خیق
یۀ می همگون و یکپاسچه برآمینی .س اینگونه ول ها نبان و مذهب قوم غالب به،نوان نبان
و مذهب سزمی ان خاب و س قانون ازازی ذکر میشو  .زایر نبانها فرهنگها و مذهبهرا یرا
چاس ممنو،ف می شونی یا س خوشبفنانه ترین حالر ان هرف حمرای ی برخروس اس نمریشرونی.
زفاز ها «یکنانزان » س کشوسها ناهمگون فراینی مشکلآفرین بو ه از و امرونه نفز
ا امه اس (نصفر فر  .)79:1381این مواوع نفز ان ،وامل نابو زان فرهنگی از .

 .1ژنوسیدِ فرهنگی در فلسطین
حیو  4000مکان تاسیخی س ساز ا زفاز تنهفل زاخ وزان غفرقانونی خانهها ازرائفیی
و تعریض خفابانها س شهرکها یهو نشفن و م عاقب زاخ یواس حائل تخریب شیه یا س
معرض نابو قراس گرف هانی و هرسونه این نابو زان نمو بفش ر به خو میگفرر (،زیرز
 .)166 :1391مللفه ا که اغیب س موس فین فن س کل نا ییه گرف ه میشو بعری «ژنوزرفیِ
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فرهنگی» آن از  .بفا ان یۀ قرن از که اموال و مفراه فرهنگی فین فن س معرض غاست
و نابو توزط زایر ول ها ان ومیه ازرائفل قراس گرف ه از و میتوان نابو زان مکانهرا
مقیس منیمانان و یهو یان سا س مقفازی وزفع یعنی بفا ان  400سوز ا فین فن س اخل
مرنها اشغالی س طول ونگ  1948و نفز زالها بعی ان ونگ مشاهیه کر کره همری ایرن
اقیامات بیون هف گونه اروست نظامی صوست گرف ه از  .کمف ری مفرراه فرهنگری وهران س
یوننکو س  11آوسیل  2002س خصوص ویرانگر ازرائفل ،یفه مفراه فرهنگی فین فن تنهرا
اظهراس تيزرف کرر و ویرانگررر و تخریرب وزرفع توزرط سزررانههرا ومعری گرزاس نشرری
) .(Blanchard, 2014: 13-14گزاسشگر ویژۀ حقوق بشر و آنا ها ازازی به مقولی ز رزری
به مکانها مقیس میپر ان و بفان می اس که س بنفاس ان قوایا اامحالل ووامع بهمنظوس
انهیام مکانها مقیس و مفراه فرهنگی بو ه از (از اماتوپولو .)253 :1392
یکی ان نورآوسترین ابعا ق ل،ام فرهنگی فین فنفان توزط ازرائفل س بف المقیس اتفاق
اف ا ه از ؛ شهر کر ه مکرانی مقریس و مهرم بررا همری ا یران ابراهفمری ا،رم ان یهو یر
منفحف و ازالم بهشرماس مریسو  .وسا ایرن منرئیه بره لحراظ هویر تراسیخی و فرهنگری
همان طوسکه اهرام مصر برا مصر و برج ایفل برا فراننه اسنشمنی از و نو،ی نمرا هروی ی
محنوب میشو میتوان گف که منجی األقصی نفز برا فینر فن چنرفن مفهروم و اسنشری
اس ؛ یعنی نما یا زمبل الهام غروس و اف خراس میری و مفرراه فرهنگری ازر  .شروسا امنفر
زانمان میل بفا ان  20ق عنامه تصویب کر ه که پفوز و الحاق شرق بف المقیس و اشرغال
نظامی کرانی باخ ر توزط ازررائفل سا محکروم مریکنری .امرا ازررائفل مفرا و مح روا ایرن
ق عنامهها سا نا ییه گرف ه از «1.کمف ی مفراه وهانی» یوننکو همی اقریامات صروستگرف ره
توزط ازرائفل سا س ساز ا ثب معبی او و یگر آثاس میی فین فن س فهرز مفراه وهانی
تح مالکف ازرائفل بالاثر ا،الم کر ه از (،زیز .)178 :1391
با تووه به آنهه گف ه شی ازرائفل قوانفن بفنالمییی ان ومیه ما ۀ  18مف اق حقوق مینی و
زفازی ما ۀ  18ا،المفی وهانی حقوق بشر ما ۀ  27کنواننفون چهاسم ژنو و بنفاس یگرر ان
ین فاع میکننی نقض کر ه از  2.با این حال ان نمان آغان
قوانفن بفنالمییی سا که ان آنا
اشغالگر ازرائفل تعریا بری شرماس ان منراوی و همهنرفن کیفنراها س زرتازرر زررنمفن
فین فن نابو شیه و مروس ه رۀ حرمر قرراس گرف ره ازر و ان ترال هرا ازررائفل بررا
یهو زان س امان نبو هانی .برازاس گزاس ها اخفر س مجیی پزشکی النن اگرچه نائران
منفحی بنفاس ان زرازر وهان کیفنا مقبرۀ مقیس سا س بف المقیس نیاست میکننی امرا
1. https://issuu.com/friendsofalaqsa/docs/ report2010.
2. http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c1256
41e004aa3c5
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ان ز رزی فین فنفان منفحی که تنها س فاصریی هکفیروم ر ان بفر لحرم و ساماهلل ننریگی
میکننی به این مکان ویوگفر میشو  .تال ازرائفل مع وف به ان بفن بر ن هوی فرهنگی
مر م فین فن ا،م ان منیمان و منفحی از  .این اقیامات ازرائفل نهتنها حقوق بفنالمییری سا
که حامی حق ،با ت و آنا مذهب از نقض میکنی بیکه مووب آزفب سوانری مریشرونی.
النن س ننخی گزاسشی خاص خرو س زرال  2009س مروس «بهیاشر س اسااری اشرغالی
فین فن» بفان می اس « :آنا ،با ت و ا،مال مرازم مذهبی به،نوان اوزا اروس مقابیه با
تنا سوانی شناخ ه میشو  .همانطوسکه س م العرات کرونوو و زرومالی و زر وسالعملهرایی
برا پازخها بشر وز انه اشاسه شی ین و ایمان با ایجا مفهوم و هیف نمفنی بهبرو سوانری
سا فراهم میکننی .س من قها که ان نما ها و زن ها مذهبی پر شیه و بهزربب مکرانهرا
ز رزی نیاش ن به این مکانها ،با ت منبرع ،مفرق انریوه و ترنا
مقیزا مشهوس از
بررا فینر فنفان ازر » ( .(Rajaie & Batniji, 2009: 54ازررائفل ح ری بره گوسزر انهرا
منیمانان نفز سحم نکر ه و آن سا تخریب میکنی 1و یا بهطوس م ال اقیام بره زراخ وزران یرۀ
مونۀ ازرائفیی س بزسگترین گوسز ان منیمانان س بف المقیس بره نرام «ممراناهلل» کرر کره
هف کیام ان این ا،مال بهصوست تصا فی سخ نیا ه از 2.
وناست گر شگر و آثاس باز انی فین فن گزاس می هی که برفن زرالهرا  1967و 1992
حیو  200.000ان مصنو،ات و آثاس باز انی زاالنه ان قیمرو فین فن اشغالی خاسج شیه و تا زال
 1995این تعیا به زاالنه تقریباً  120.000موس سزفیه از  .این وارعف س امرالک فرهنگری
فین فنفان س باف ی س حال اتفاق اف ا ن از که س آن باز انشنازی توزط ازرائفل بره،نروان
« ز اویز برا ز فابی به کن رل قیمرو» و ا،مرال حقروق حکروم ی «برر سو زررنمفنهرا
فین فن برا ففصیه ا ن به حق از قراس آن» و بهرهبر اس ان منابع طبفعی آن بهکاس سف ه ازر
( .)Keane & Azarov, 2013: 310این س حالی از که برازاس آنهه س مقیمی کنواننفون الهه
زال  1954آمیه از خناست به اموال فرهنگی م عیق به هر مر می هرچره باشری بره معنرا
آزفب به مفراه فرهنگی همی بشری از نیرا هر می ی زهم خو سا س زاخ فرهنگ وهرانی
اس  .همهنفن برازاس کنواننفون چهاسم ژنرو قریستهرا اشرغالگر ان تخریرب امروال منقرول و
غفرمنقول منع شیهانی وز نمانیکه چنفن تخریبی م یقاً برا ،میفرات نظرامی ارروس برهکراس
می سو و برا اینکه تخریرب برازراس ایرن مرا ه نقرض شرییی محنروب شرو بایری گنر ر ه
غفرقانونی بیزبب و بیون تووفه اروست نظامی باشی (نژنی منا و الفازری  )162 :1389کره
این امر بهواو س موس تخریب آثاس فرهنگری فینر فنفان صریق مریکنری و هوییازر  .کروین
چمبرلفن س مقالها با ،نوان «زرق تاسیخ فین فن»بفان میکنی 4000« :مکان باز انشنازری
1. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3410332,00.html.
2. http://www.pchrgaza.org/files/W_report/ English/2008/16-07-2009.htm.
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س فین فن ووو اس ؛ هنگامیکه یۀ مکان کشف میشو ول ازررائفل یرۀ حفراس نجرات
ایجا میکنی و به بر اش زریع و ابط و پوشا قوفه میپرر ان کره س مرواس بنرفاس ایرن
،مل به تخریب مکان منجر میشو و این ،مل صرفاً به این لفل صروست مریگفرر کره بافر و
انا حاصلشیه ان مکان تخریب شو و برا همفشره مفقرو مانری و تنهرا اشرفا مروس ،القری
یهو ها بر اش ه شو و بقایا یگر فرهنگها یا نا ییه گرف ه یا تخریب شونی و منیماً این کراس
صرفاً به الیل زفازی انجام میگفر ؛ بیینمعنی کره شرواهی ال برر ازرکان یهو یران بازر ان
کشف شو تا به،نوان تقوی زفاز ها ازکان فعیی ازرائفل بهکاس سو »1.
س حال حاار هف بخشی ان فرهنگ فین فن نفن که توزط ازرائفییهرا زر نخروس ه
باقی مانیه باشی؛ ک ابخانهها مونه ها تئاترها و ح ی خو وناست فرهنگ فین فن ان این حمالت
س امان نبو ه انی .تخریب وناست فرهنگ و اسشرا ازرالمی فینر فن س ساماهلل س زرال 2002
تخریب بفا ان  80نها فین فنی س زال  2008س بف المقیس و الگوها سف راس مشرابهی
س زال  1982س گزاس «ازرائفل س لبنان» مکبرایی نقل میشونی« :تخریب زفن ماتفۀ یرا
ان قال زوابق ازنا آثاس مکشوفه ک ابها و غفره به ازرائفل س استباط با مر م فین فن ازر .
نابو کامل مرکز م العات فین فن و حذف بایگانی آنها م ل فاتر ا اس فین فن س بفرروت
بهواو م ن نی شیه از که تالشی آگاهانه سا برا اخالل س زانمان او ما،ی مر م فین فن
نشان می هی تا اگر زانمان نابو نگر حیاقل ان طریق انهیام ازنا و میاسک حر هویر
اصال و وفا اس فین فنفان توعفف شو » ) .(Macbride, 1983: 196ح ی چهرهها برون ی
ازرائفل ا ،راف کر هانی که اشکال مخ یفی ان ننلکشی س وریان ازر چنانکره لروگرینبرگ
از ا وامعهشنازی زفازی انشگاه بنگوسیون س زال  2004مقاله ا س این نمفنه با ،نروان
«ننلکشی نما ین» نوش  .و س این مقاله نوش که ننلکشی نما ین چفنر ؟ هرر می ری
نما ها سهبران نما ین و نها ها زفازی زرنمفن ننرلهرا گذشر ه و آینریه و امفریهرا
سا اس  .همی اینها بهطوس نما ین یۀ می سا نشان می هنی .ازرائفل بهطوس نظاممنی س
خو
حال آزفب ن ن خراب کر ن و سیشهکن کر ن همی اینها برهصروست براوسنکر نی ازر (Alek
)، Epstein, 2009: 81الوهبر مواس یا شریه مریتروان تخریرب منرجی «کفوکر » «بفنران»
«البرررا» «یافررا» و همهنررفن تخریررب گوسزر ان شررهر «ساماهلل» و قبرزر ان «یررانوس» و مقبرررۀ
«،الءالیین» شهر یافا سا ،نوان کر اما اسائی فهرزر کامرل ان آثراس نابو کننریۀ زفازر هرا
ازرائفل بر سو بنفانها فرهنگی و او ما،ی فین فنفان س اینجا امکانپذیر نفن  .هرچنری
مجمع ،مومی برازاس ق عنامی  46/86صهفونفنم سا معا ل نژا پرز ی نیاننر ه ازر ( (شراو
 )166 :1393اما تمامی سخیا ها حاکی ان ،الئم و نشانهها پفریا و پنهران س وهر ازر قراس
حاکمف صهفونفن ی و برپایی زرنمفن مو،و یهو یان از .
1. http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=1451&ed=107.
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 .2مسئولیت پاسداشت
تعهی اولفی مبنیبر «منع ویوگفر توقف و مجانات» ،امالن نابو زران مفرراه فرهنگری برر
،هیۀ ول هاز اما ول ها به الیل مخ یفری ان ومیره کن ررل نیاشر ن برر قیمررو خرو و
زاکنان آن یا نقض حقوق بشر وز انه و حقوق بفن المیل بشر توزط خو ول اغیب قرا س بره
این کاس نفن نی 1.این تعهی پ ان ول ها م ووه وامعری برفنالمییری ان طریرق زرانمانهرا
بفن ول ی ماننی یوننکو شوسا امنف زانمان میرل و ا گراههرا برفنالمییری ماننری یروان
بفن المییی کففر از  .ا،مال تخریب ،می آثاس تاسیخی س مکانها مفراه وهانی شروسا
امنف و یوان بفن المییی کففر سا بر آن اش ه تا ان تمام کشوسها ،وو برا زپر ن ،امالن
این ونایات بفنالمییی به ز ،یال سخواز همکاس کننی ).(Vrdoljak, 2016, 24-25

حمله به میراث فرهنگی بهعنوان یک جنایت جنگی
،هینامی  1972مفراه وهانی یوننکو وامعی بفنالمییی سا میزم میکنی تا کشوسها س همکراس
با یکییگر برا محافظ ان این مفراه فرهنگی قراس گفرنری .ا گراه برفنالمییری کففرر بررا
یوگنالو زابق بفش ر برا تکفره برر کنواننرفون مفرراه وهرانی « 1972وروکف » 2و «پراول
از راگر» 3سا به،ی بمبگذاس س اواخر زال  1991توزرط استرا میری یوگنرالو س شرهر
وبرونفۀ محاکمه کر  .س فهرز اتهامات «ازر راگر» تخریرب بنرفاس ان ک فبرههرا شرهر
قییمی قراس اش که س فهرز مفراه وهانی بو و س نهای هم به لفل نقض وی قروانفن
بشر وز انی بفنالمییی برا حمیه به یۀ مکان محافظر شریۀ خراص آنهرا سا محکروم کر نری
( .)Vrdoljak, 2007: 388س زال  2005ا گاه بفنالمییی کففر بررا یوگنرالو زرابق س
پرونیۀ «از راگر» بفان کر که ما ۀ  3ازازنامی آن ان قوا،ی حقروق بشر وزر انی برفنالمییری
از که ان حقوق بفن المیل ،رفی برگرف ه شیه از و این ما ه حمای ان مفرراه فرهنگری سا
فقط س طول سگفرها برفن المییری (شرامل قوا،ری کنواننرفون چهراسم الهره  )1907فرراهم
نمیکنی بیکه شامل ونگها اخیی نفز میشو  .ا گاه همهنفن بفان کر که گرایا ازرنا
س طول صی زال شامل معاهیۀ واشنگ ن  1935ما ۀ  53پروتکرل الحراقی اول  1977و مرا ۀ
 16پروتکررل الحرراقی وم برره کنواننررفون ژنررو  1949و کنواننررفون الهرره  1954نفررز چنررفن
از .)Vrdoljak, 2007: 381(.
ا،المفی  2003یوننکو کشوسها سا برا واع مجرانات ،یفره افررا کره مرتکرب تخریرب
1. HRC Res.6/11 on Protection of cultural heritage as an important component of the promotion and
protection of cultural rights, 28 September 2007.
2. Jokic
3. Pavle strugar
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مفراه فرهنگی می شونی و س حال حاار س قیمرو آن کشوسها هنر نی صررفنظرر ان میفر و
مکانی که س آن این ،مل بهوقوع پفوز ه از سهنمون میکنی 1.معاهیات گوناگون بفنالمییی
یوننکو نظامی قانونی برا محافظ ان مفراه فرهنگی ایجا کر ه از ، .هینامی 1970یوننکو
س موس ممنو،ف و ویوگفر ان صا سات و واس ات غفرقانونی و ان قال مالکف شخصری امروال
فرهنگی و ،هینامی  1972یوننکو س خصوص محافظ ان مفراه طبفعی و فرهنگی وهانی کره
بفش ر به ،نوان کنواننفون مفراه وهانی شناخ ه می شو حمیه به مفراه فرهنگی سا به،نروان
حمیه ،یفه هوی مش رک س نظر گرف هانی .م ابق ازازنامی یوان بفنالمییی کففر «حمالتِ
،می و من قفم ،یفه زاخ مانهایی که برا مقاصی مذهبی آمونشی هنر ،یمی یا خفریه
بنا شیهانی یا ،یفه بناها تاسیخی بهشرطی که آنها اهیاف نظرامی نباشرنی بره معنری ونایرات
ونگی س نظر گرف ه میشو » 2.این امر توزط ا گاه کففر بفن المییی یوگنالو زرابق نفرز
تيیفی شیه و تخریب مفراه فرهنگی سا بهمنزلی ننلکشی فرهنگری قیمریا کرر ه برو  .ا گراه
بفن المییی کففر برا یوگنالو زابق این نوع اقریامات سا کره س سازر ا تخریرب فرهنرگ
ا ه ازر ( Case
منحصربهفر یا مذهب گروه مشخصی از ونای ،یفه بشرری تشرخف
.)IT-01-42/1-S, 2004: para 51
ما ۀ  3ازازنامی ا گاه تصرف تخریب یا ایرا خناست ،می به ملزناتی سا که مخر
منائل مذهبی آمونشی ،یمی و هنر هن نی و نفز آثاس تاسیخی هنر و ،یمی (مرا ۀ ( ))3
سا س برمیگفر  .ما ۀ ( 3ت) ا گاه سا س تعقفب و تح پفگر قراس ا ن افرا که قوانفن یرا
،رف ونگی سا نقض میکننی مخ اس می انی و برخالف کنواننفونها ژنرو  1949کره تنهرا س
مخاصمات بفنالمییی بهکاس میسونی س هر و نوع سگفر ها بهکاس میسو و سحالیکه مرا ۀ 3
به طوس صریح ان اشفا فرهنگی نام میبر ما ۀ  2همفن قانون تخریب و ابط اموال فرهنگری
سا نفز شامل میشو (نژنی منا و افروغ  .)217:1390طبق بخرا «ت» ایرن مرا ه تخریرب
گن ر ه و تصاحب اموالی که بیون اروست نظامی و بهصوست غفرقانونی و بیوه انجام گفرر
تح پفگر قراس خواهی گرف  .بنی « » ما ۀ  5ازازنامه نفز ایرا خناست به اموال فرهنگی سا
مشمول آناس و اذی انن ه که خو ان شقوق ورائم ،یفه بشری و اقرب بره ننرلکشری ازر
(نژنی منا و افروغ .)242:1390

پرونیۀ «احمی الفقی المهی » 3به،نوان نخن فن پرونیه نز یوان برفنالمییری کففرر برر
 .1ما ۀ  )2(8ا،المفی  2003یوننکو
 .2ما ۀ  8ازازنامی ا گاه کففر بفنالمییی
 .3س یکم ژوئفی  2012فاتو بننو ا ا ز ان ا گاه کففر بفنالمییی تخریب و ویرانی مقبرهها صوفی س تفمبوک و
(مالی) سا م ابق ازازنامی سم به،نوان ونای ونگی س نظر گرف  .س زپ امبر  2015برازاس ازنا اسائهشیه
توزط ا ز ان ا سزان یوان قراس ویبی ،یفه آقا احمی الفقی المهی ،وو گروه انصاسالیین وابن ه به
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مبنا اتهام منفر و انحصاس تخریب مفراه فرهنگی بهم ابی یۀ ورم ونگری تحر برسزری و
محاکمه قراس میگفر  .نظر به همفن واقعف پرونریۀ «المهری » بره سویری برونر ها تبرییل
خواهی شی چراکه این پرونیه تعهی ف ر ا ز انی یوان سا بره تحقفرق و تعقفرب ایرن وررائم
ثاب می کنی و س ن فجه انجام آن «شیت» ورائم مزبوس سا برون ه مریزران ، .رالوهبرر ایرن
تحقفق و تعقفب ملثر چنفن ورائمی میتوانی اثر بان اسنیها اش ه باشی .شایان ذکر ازر کره
س ساز ا تعهی ا ز ان به ویوگفر ان این تبهکاس ف ر ا ز انی خطمشی ورامعی سا س
نمفنی اموال فرهنگی موس حمای م ابق ازازنامی سم تیوین خواهری کرر  .کراس برر سو ایرن
خطمشی س زهماهی آخر زال  2016مفال و پ ان نهایی شین و به وریان انیاخ ن سزمی
«خط مشی ف ر ا ز انی س خصوص کو کان» س حاشفی اوالزفی آتی مجمع ول ها ،وو
آغان خواهی شی 1.س ن فجه چنانکه اشاسه شی وامعی بفنالمییی س ازنا مخ یف و سویی قورایی
خو کنانی سا که مفراه فرهنگی سا طی سگفر ها منیحانه و اشغال تخریب مریکننری برر
طبق ازنا حقوق بفنالمیل کففر بهطوس کیی تح تعقفب قراس می هی 2و وظففی حمایر ان
اموال فرهنگی س ز وسالعملها نظامی و بفانفه ها سزمی کشوسهایی که ،ورو کنواننرفون
الهه نفن نی نفز قفی شیه از (هنکرتز  )235 :1391که ساه پفا سو برا فین فن س وهر
محکومف زران ازرائفل سا زهلتر میکنی.

یونسکو ،فلسطین و اموال فرهنگی در مخاصمه
س  23نوامبر  2011فین فن به ،ووی زانمان آمونشی ،یمی و فرهنگی زانمان میل م حی
(یوننکو) سآمی و تعیا ان کنواننفونها یوننکو سا تيیفی و تصویب کر ، 3.ووی فینر فن
س یوننکو زبب شی که شنازایی فین فن به،نوان ول من قل تنریع شو امر که منظماً
ا که ا لی اسائهشیه
القا،یه س مغرب ازالمی صا س کر نی .س ماسس  2016شعبی پفا ا سزی یوان تشخف
توزط ا ز ان برا ایجا مبنایی محکم برا باوسمنی به آنکه مظنون ان حفث کففر س استباط با ورم ونگی
هیای ،امیانه حمالت به شماس ان آثاس تاسیخی و ابنفی ینی س «تفمبوک و» مالی س ماهها ژوئن و ژوئفه
 2012منئول از کفای میکنی نیرا و س تخریب ه آسامگاه مذهبی که همی آنها بهوز یۀ موس س
فهرز مفراه وهانی یوننکو ثب شیه بو نقا اش  .اناینسو پرونیۀ آقا المهی برا محاکمه توزط
ا سزان اسواع شیه و س  22اوت  2016موس محاکمه قراس گرف و برا نخن فن باس یۀ م هم س تاسیخ یوان
کففر بفنالمییی س برابر ا گاه اتهامات خو سا پذیرف  .ا ز ان س توافق با م هم مجانات حب  9تا 11
زال سا س صوست پذیرف ن منئولف پفشنها کر ه از لفکن این توافق برا ا سزان الزامآوس نفن .
1. http://www.icicl.org/files/icc%20cultureal%20property%20Translation.5.pdf.

 .2ما ۀ  28کنواننفون  1907الهه و ما ۀ  )1(16پروتکل وم الهه س محافظ ان اموال فرهنگی س مخاصمات منیحانه.
Palestine, United Nations Educational, Scientific and Cultural ORGANIZATION,http://
www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/arab-states/Palestine/ (last visited Mar. 4, 2016).

3.
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توزط مجمع ،مرومی س مروس تعفرفن زرنوشر فینر فنفان (ق عنامری  52/114مروسخ 12
زامبر  )1997تيکفی میشو (کُۀ ین  .)754 :1382سخواز فین فن بررا ،وروی س
یوننکو ان ساهکاسها استقا وایگاه و احفا حقروق فینر فن بره،نروان یرۀ ولر س نظرم
حقوقی بفن المییی از  .این اب کاس س ق عنامی  A/67/L.25مجمع ،مومی به تراسیخ  29نروامبر
 2012س خصوص استقا وایگاه نظاستی فین فن بهطوس باسن بفان شیه از .
س نمفنی خریی و تجاست اموال فرهنگی ،هینامی  1970یوننرکو ممنو،فر هرایی سا بفران
میکنی (یاوس  )137 :1391اما ازرائفل هنون به این ،هینامه نپفوز ه و یکی ان چنری ول ری
از که با اش ن باناس مصروب قرانونی آثراس  ،فقره بره شرکل محنروس زرعی س تراساج آثراس
فین فنفان اس  .قانون وساثر  1ازررائفل  1978مالکفر اشرفا بازر انی س کشروس سا واگرذاس
میکنی بیین معنی که خرییوفرو آثاس هنر قبل ان  1978قانونی از  .ازرنا و گرزاس هرا
تيیفی میکنی که کاالها غاست شیه سا با تعویض شماسهها ثب شیۀ کاالها فروخ رهشریه برا
ننخی مشابه میفروشنی .حونۀ قوایی ازرائفل که اوانۀ فررو آثراس کشرفشریه غفرقرانونی سا
می هی خو انگفزها برا غاست از ).(Keane & Valentina Azarov, 2013: 330-332

 .1نتایج عضویت در یونسکو
شاباس 2بفان می اس  :یوننکو نماینیۀ وامعی بفنالمییی از بنابراین هف چفز مانع سزفین فین فن به
ازازنامی سم نمیشو مگر خو فین فن (.)Keane & Valentina Azarov, 2013: 338
،ووی فین فن س یوننکو س زال  2011الحاق به چهراس کنواننرفون سا س پری اشر :
کنواننفون  1972س خصوص محافظ ان مفراه فرهنگی و طبفعی وهانی کنواننرفون 2001
س خصوص محافظ ان مفراه فرهنگری نیرر آب کنواننرفون  2003س خصروص نگهریاس ان
مفراه فرهنگی غفرما و کنواننفون  2005س مروس حفرظ و گنر ر گونرههرا مخ یرف
فرهنگی .س ماسس  2012همهنرفن بره کنواننرفون  1970س مروس شرفوههرا ممنو،فر و
ویوگفر ان واس ات غفرقانونی صا سات و ان قال مالکف اموال فرهنگی کنواننفون الهه 1954
و و پروتکل آن میحق شی .ز رزی به چاسچوبها زانمانی بفشر ر س یوننرکو و بره زر
آوس ن حقوق بفش ر ان طریق این ازنا فین فن سا با ابزاسهرا بفشر ر بررا ا،مرال حقروق
حاکمف ی طبق قیمرو بفنالمییی شناخ هشیه مواوه میزران  .س کم ررین حالر نماینریگان
قانونی فین فن قا س خواهنی بو اح رام به حقوق خرو بررا کن ررل حفرظ و کشرف مفرراه
فرهنگی و طبفعی خو سا می،ی شونی و همفن طوس س مباحث مربوط به مفراه فینر فن واقرع
س قیمرو شناخ هشیۀ بفنالمییی مشاسک کننی.
1. Patrimony Law
2. Schabas.

 934فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،49شمارۀ  ،3پاییز 1398

فین فن میتوانی ان زانوکاس فهرز مفراه وهانی یوننکو نفز بهرهمنی شو  .س این خصوص
ف ر یوننکو س ساماهلل بر ظرفف زان ملزنات فین فن برا اورا کنواننفون مفرراه وهرانی
م مرکز از  1.س ژوئن  2011فین فن اطال،اتی به کمف ی مفراه وهانی س موس پفشررف هرا
صوستگرف ه س اورا فعالف هایی س نمفنی محافظ ان زای هرا خاصری اسائره ا  .برا وورو
زای ها واقع س فین فن س فهرز زای هرا وناست گر شرگر ازررائفل یوننرکو موارع
صریحی سا پفا گرف ه که هف زای ی س قیمرو فین فن نمیتوانی س فهرز ازرائفل باشی2.
کنواننفونها یوننکو چاسچوب کن رل و حفظ حقروق مفرراه فرهنگری و طبفعری سا اسائره
می هنی .تصویب کنواننفون  1954الهره و پروتکرل اول آن هماننری پروتکرل وم  1999امکران
برگر انین آثاس هنر ان قال ا هشیه ان قیمرو اشغالی فین فن واقع س ز اشخاص یا ملزنرات
ازرائفیی یا اشخاص ثالث سا فراهم میآوس ، .ووی فین فن س چنفن معاهیاتی کمۀ میکنی ترا
این کشوس آثاس خاسجشیه ان زررنمفن اشرغالی سا بانگر انری و ان نمرایا آنهرا س مرونههرا میری
ویوگفر کنی .توافقنامری زرفنا نمونرها ان یرۀ تورمفن بررا بانگر انرین آثراس فینر فنفان ان
مونهها ازرائفل از  .همزمان مرکز آثاس باز انی و مفراه فرهنگی فین فن میتوانی برا شروسا
بفنالمییی مونهها 3مشاسک کنی تا مرونه هرا سا س زرازرر نفرا مروس تووره قرراس هری و ان قرال
غفرقانونی و نمایا بفنالمییی آنها سا به همه یا آوس شو  .یکی ان مهمترین گامهرا بر اشر هشریه
توزط ف ر یوننکو س ساماهلل پفانوی و ان شاس قرانون وییری فینر فن س مروس محافظر ان
س وه تومفن مباسنۀ ملثر با تخریب زای ها اشر ه
مفراه فرهنگی از که حنازف نیا
از و نفز بهطوس چشمگفر فعالف ها النم برا اورا این قانون با کن ررل مرلثر ازررائفل برر
قیمرو فین فن محیو خواهی شی (.)Keane & Valentina Azarov, 2013: 336-338

نتیجهگیری
 .1حق شهرونیان هر وامعه س نمفنی مفراه فرهنگی خو س حقروق برفنالمیرل بشرر معاصرر
ماهف ی فراوغراففایی و فرامیف ی به خو گرف ه و تمام ابنا بشرر ننرب بره آن ذ حرقانری و
اناینسو ول ها نو،ی تعهی به حمای ان این اموال سا بر ،هیه اسنی .بحث بر زر حفرظ مفرراه
فرهنگی س نمان اشغال و از عماس و ونگ پایهها اخالقی و ،میی اس اناینسو محافظر ان
مفراه فرهنگی اهمف اس نیرا اوالً خناست به مفراه فرهنگری نرهتنهرا خنراست بره مفرراه
1. Palestine and the World Heritage Convention, UNESCO.ORG (Dec. 12, 2011), http://whc.une
sco.org/en/news/821.
2. World Heritage Comm., United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Convention
Concerning the Protection of the Palestinian Cultural and Natural Heritage, June 19-29, 2011, Item 11
of the Provisional Agenda: Protection of the Palestinian Cultural and Natural Heritage, U.N. Doc.
WHC-11/35.COM/11 (May 27, 2011).
)3. The International Council of Museums (ICOM
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بشری از بیکه س ن فجی آن نمیتوان یگر شناخ قفقی ان تمینهرا گذشر ه اشر و
این به معنا زونانین و محو برگها تاسیخ از ؛ ثانفاً تخریب و غراست مکرانهرا فرهنگری
تاسیخی و اشفا اسا اهمف فرهنگی بهویژه اگر ،می باشی میتوانی نفررت ابری و مرانعی
س برابر صیح ایجا کنی؛ ثال اً برگر انین و بانزان اشفا و امروال فرهنگری فراینری پرهزینره
بینیمیت و س مواس غفرممکن از  .مشهو از که مقرسات بفنالمییی مربوط به حفاظ ان
اموال فرهنگی س مخاصمات منیحانه اگرچه بهتیسیج س حال تعالی از امرا کامرل نفنر و
س صرالحف تکمفیری
اصل بر صالحف ول محل وقوع اموال وه محافظ از و زرپ
نوب به ول ها ثالث س قالرب نها هرایی م رل یوننرکو یرا شروسا امنفر مریسزری .آسا
صا سشیه س زالها اخفر ان ا گاهها مخ یف بفنالمییی برهخصروص پرونریۀ «المهری » و
سویهها قوایی نفز حاکی ان حمای وافر ان اموال فرهنگی و اهمف این منئیه از .
 .2سژیم ازرائفل با تخریب اماکن مذهبی گوسز انها معابی و فراهم آوس ن قوانفن مخ یرف
خرییوفرو اموال فرهنگی ساه سا برا ا امی از عماس و اشغالگر و نابو زان فرهنگی همرواس
میزان این س حالی از که م ابق ق عنامی  242زال  1967و ق عنامی  1544زرال2004
شوسا امنف ق عنامی  20ژوئفری  2004مجمرع ،مرومی و سأ یرواس حائرل  9ژوال 2004
یوان بفنالمییی ا گن ر باسها توقف این اشغالگر و خروج ان زرنمفنها اشغالی خوازر ه
شیه از  .نظر به ت بف اق یاس حاصلشیۀ فین فنی ان مجرا انعقا معاهیات م عی ان ومیه
توافق کمپ یویی واترانونی  1978توافرق ازریو  1991ا،رالم اصرول خو مخ راس واشرنگ ن
 1993توافق قاهره  1994و واشنگ ن  1995و ق عنامهها  242و  338زال 1999شروسا و
ان زو یگر ،ووی فین فن س زانمان یوننکو به،نوان کشروس مریتروان ان طریرق مررتبط
کر ن وباسۀ مر م فین فن با مفراه فرهنگی و طبفعری آنهرا محافظر ان مفرراه فرهنگری سا
بهطوس ملثر باال بر س این نمفنه چاسچوب یوننکو ترکفبری ان حمایر ان منرافع فینر فن س
کن رل وباسه و مالکف بر مفراه فرهنگی و تومفن مییری آنها تح حاکمف فین فن طبق
از انیاس ها بفنالمییی سا فراهم زاخ ه از  .بنابراین فینر فن مریتوانری برا تصرویب ازرنا
تخصصی یوننکو و زایر معاهیات بفنالمییی ماننی کنواننفونها حقوق بشر که مکمیری مهرم
برا چاسچوب یوننکو س وه قیستمنیزان حفاظ ان حقوق فرهنگی برهشرماس مریآینری و
تشکفل همایاهایی برا حفاظ ان مفراه فرهنگری همکراس مرلثر برا شروسا برفنالمییری
مونهها حووس کاسشنازان س من قه بهکاسگفر پیف بفنالمیل هرچه به ر ب واننری ان مفرراه
فرهنگی خو حراز کنی.
 .3س یۀ کالم نبایی محافظ ان مفراه فرهنگی سا فرع بر محافظ ففزیکی نوع بشر اننر
چراکه هف فرهنگی بیون می ووو نیاس و هف وامعها بیون فرهنگ معنا نخواهی اش .
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